
 
 
 
Halkbank’tan 2007 yılında 1,131 Milyon YTL net kâr  
 
Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halkbank’ın yeniden yapılanma ve büyüme 
sürecinin, bireysel bankacılık alanında yapılan atılımlar ve KOBİ bankacılığını 
güçlendirmek için imzalanan protokollerle 2007’de hız kazanmasının, 1,131 milyon 
YTL’lik net kâr elde edilmesinde belirleyici etken olduğunu ifade etti.  
 
70 yıllık bankacılık deneyimiyle Türkiye’nin kârlılık açısından en büyük beş bankası 
arasındaki yerini alan Halkbank’ın 2007’deki net kârı, bir önceki yıla göre % 31 oranında bir 
artış göstererek 1,131 milyon YTL’ye, vergi öncesi brüt karı ise %26 oranında artarak 1,406 
milyon YTL’ye ulaştı. Halkbank Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Halkbank’ın yeniden 
yapılanma ve büyüme sürecinin, bireysel bankacılık alanında yapılan atılımlar ve KOBİ 
bankacılığını güçlendirmek için imzalanan protokollerle 2007’de hız kazanmasının, 1,131 
milyon YTL’lik net kâr elde edilmesinde belirleyici etken olduğunu ifade etti.  
Halkbank’ın 2007 yılı bilânço cetvelindeki ana kalemler 2006’ya göre genel de büyüme 
eğilimi gösterdi. 2006 yılı rakamlarıyla karşılaştırdığında aktif toplamı 2006 yılına göre  %17 
oranında artarak 2007’de 40,2 milyar YTL’ye, mevduatı ise %14 oranında bir artışla 30,6 
milyar YTL’ye ulaşırken öz kaynak verimliliği (yıllık) %27,7 olarak gerçekleşti. 
 
Toplam kredilerin toplam aktif içindeki payı düzenli bir artışla 2007’de %45’e ulaşırken, 
menkul değerler cüzdanın payı %39,6’ya geriledi. Genel Müdür Hüseyin Aydın, yaptığı 
açıklamada, “Toplam aktifler içindeki bu dağılım, bankamızın uzun dönemdir izlediği 
stratejinin giderek olgunlaşan sonucudur. Bu rakamlar, bankamızın kredi 
kullandırmada kat ettiği büyümenin ve pasif yönetimindeki etkinliğinin bir 
göstergesidir.” dedi. 
 
Halkbank’ın kredi portföyünün 2006’ya göre %56 oranında artışla 17.8 milyar YTL’ye 
ulaştığını, Halkbank’ın bu rakamlarla sektördeki %29’luk kredi büyümesinin üzerine çıkmış 
olduğunu ifade eden Hüseyin Aydın, Halkbank’ın sermaye yeterlilik rasyosunun da bankanın 
kredi büyümesini destekleyecek şekilde %20 düzeyinde gerçekleştiğini belirtti. 
 
2006 yılında %42,8 olan mevduatın krediye dönüşüm oranının, 2007 sonunda %58,8’e 
yükseldiğine dikkat çeken Aydın, Halkbank’ın bireysel kredilerinde kaydettiği artışın 2007 
sonu itibariyle %93’ü bulduğunu söyledi. Bireysel kredilerin bankanın 2007’deki kredi 
portföyünün %23’lük dilimini oluşturduğuna dikkat çeken Aydın, tüketici kredilerinde %108, 
konut kredilerinde ise %97 oranında gerçekleşen artışların bireysel kredilerdeki büyümenin 
temel alanları olduğuna işaret etti ve şöyle devam etti: 
 
“Halkbank, bireysel kredilerde yakaladığı bu rakamlarla bireysel bankacılık alanında 
gerçekleştirdiği atılımın meyvelerini topluyor. 2007 yılında portföyümüze eklediğimiz 
ihtiyaca özel 15 farklı bireysel kredi seçeneğinin yanı sıra müşterilerimize sunduğumuz 
avantajlı faiz oranı ve vade koşulları, bugün bizi bireysel bankacılık alanının güçlü 
oyuncularından biri yaptı.” 



 
2007 yılında ticari kredilerde %69, kooperatif kredilerinde ise %12 oranında artış elde edildi. 
Banka, kooperatif kredilerinin tamamını ve ticari kredilerin büyük bir bölümünü KOBİ’lere 
kullandırdı. KOBİ’lere kullandırılan kredilerin toplam krediler içinde payı ise %55 düzeyinde 
gerçekleşti. 
 
Kurulduğu günden beri KOBİ’lerin yanında yer alan Halkbank’ın 2007 yılındaki başarısında 
Türkiye’nin pek çok yerindeki ticaret ve sanayi odası ile imzaladığı protokollerin önemli payı 
var. Bu protokoller sayesinde KOBİ’lere 2007’de toplam 15.000 adet, yani yaklaşık 1 milyar 
YTL kredi kullandırıldı. Toplam kredi tutarı ise 9.9 milyar YTL’ye ulaştı. 
 
Bankanın krediler alanındaki başarısı sektörden aldığı paya yansıdı ve 2006 yılında %5,2 olan 
pazar payı %6,2’ye yükseldi. 
 
Halkbank’ın 2007 başarısının arakasında yatan etkenleri değerlendiren Genel Müdür 
Hüseyin Aydın, “Bu muazzam başarıyı, Halkbank ailesinin her bir bileşeninin, 
Türkiye’nin en iyi bankasında, Türk halkına en iyi hizmeti sunmak için sahip olduğu 
isteğe, azme ve bu uğurda üstüne düşen görevi titizlikle en iyi şekilde yerine getirmesine 
bağlıyorum.” dedi.  
 
Genel Müdür Hüseyin Aydın, konuşmasını tamamlarken bankanın 2008 hedeflerini de 
açıkladı: “2008’deki amacımız, 2007’de gerçekleştirdiğimiz atılımları büyütme, 
iyileştirme yönünde hareket etmek. 2008 için üç temel hedef belirledik: KOBİ 
bankacılığındaki liderliğimizi korumak, bireysel bankacılık hizmetlerini geliştirmek ve 
bankamızın büyümesini karlılık ve verimliliği koruyarak sağlamak. Bu kapsamda 2008 
yılında toplam kredi hacmimizi %40 düzeyinde büyütmeyi ve karlılığımızı %25 
oranında artırmayı planlıyoruz. 
 
2008 hedeflerimizi hızla gerçekleştirmeye başlamanın yanı sıra bu yıl Halkbank ailesini 
saran bir başka heyecan daha var. Halkbank bu yıl 70. yılını kutluyor. Halkbank olarak 
70. yılımızda, 70 yılın bilgi ve birikimine yakışır bir performans göstereceğimize ve 
zirvedeki yerimizi daha da pekiştirerek koruyacağımıza inanıyorum.” 
 
 
 
Bilanço Kalemleri (Mİlyon YTL) 31.12.2006 31.12.2007 Değişim 

Menkul Kıymetler 18,139 15,945 - % 12 

Krediler 11,412 17,790 % 56 

Mevduat 26,919 30,570 % 14 

Özkaynaklar 3,780 4,383 %16 

Aktif Toplamı 34,425 40,234 % 17 

 

 

 



Gelir Tablosu Özeti (Milyon YTL) 31.12.2006 31.12.2007 Değişim 

Faiz Gelirleri 4,592 5,708 % 24 

Faiz Giderleri 3,195 3,956 % 24 

Net Faiz Geliri 1,398 1,752 % 25 

Net Ücret ve komisyon Geliri 204 296 % 45 

Vergi Öncesi Kar 1,117 1,406 % 26 

Net Kar 863 1,131 %31 

 


